
Z á p i s n i c a 
zo 4. zasadnutia pléna Etnologickej sekcie Zväzu múzeí Slovenska 

v Komárne dňa 15. októbra 2009 
 
 

Štvrté zasadnutie pléna Etnologickej sekcie ZMS (ďalej ES) sa konalo dňa 15. októbra 
2009 o 10.00 hod. v Podunajskom múzeu v Komárne. Na zasadnutí ES ZMS bolo prítomných 16 
členov ES ZMS a účastníci seminára Etnológ a múzeum XIII. (spolu 23  - viď prezenčnú listinu) 
Na štvrtom zasadnutí ES sa uskutočnili voľby do výboru, taktiež prijatie nových členov a zánik 
členstva.. 
Zasadnutie pléna ES je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ES. Keďže na 
zasadnutí nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov ES, začiatok zasadnutia sa preložil na 11.00 hod. 
Po uplynutí jednej hodiny sa zasadnutie stalo uznášaniaschopným nezávisle od počtu prítomných členov. 
Rozhodnutie pléna ES bolo prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina  prítomných členov ES. 
  
Program: 
 

1. Správa o činnosti ES ZMS za obdobie od 18. VZ ZMS (16. okt. 2008) do 19. VZ ZMS 
(24. nov. 2009) . 

2. Správa o zložení členskej základne ES, prerokovanie možností na propagáciu činnosti a 
získavanie nových členov ES. 

3. Vyhodnotenie realizácie XIII. seminára Etnológ a múzeum v Podunajskom múzeu v 
Komárne. 

4. Správa o možnostiach vydania zborníkov zo seminárov Etnograf a Múzeum VIII. (Nitra) 
a IX. ( Liptovský Mikuláš). 

5. Voľba nového Výboru ES ZMS 
6. Realizácia XIV. seminára Etnológ a múzeum 
7. Iné 
8. Záver 

 
 
K bodu l. 
Prítomných privítala a zasadnutie Etnologickej sekcie ZMS viedla predsedníčka PhDr. Izabela 
Danterová.  

• Na úvod si všetci prítomní uctili minútou ticha pamiatku náhle a nečakane zosnulých 
kolegýň PhDr. Márie Felberovej zo SNM - Spišského múzea v Levoči a PhDr. Dity 
Nociarovej z Novohradského múzea a galérie v Lučenci. 

• Predsedníčka PhDr. Izabela Danterová podala  správu o činnosti ES ZMS za obdobie od 
18. VZ ZMS (16. okt. 2008) do 19. VZ ZMS (24. nov. 2009 - viď i na webovej stránke 
ZMS) 

• Predsedníčka ES ZMS  podala správu o nasledovných aktivitách:  
o poslala dňa 17. 10. 2008 ďakovný list riaditeľke Národopisného múzea 

v Liptovskom Hrádku PhDr. Ivete Zuskinovej za úspešnú realizáciu XII. ročníka 
seminára Etnológ a múzeum, dňa 29. 01. 2009 list Predsedníctvu ZMS, aby sa v 
budúcnosti termín zasadnutia Valného zhromaždenia ZMS neprekrýval 
s termínom konania seminára Etnológ a múzeum a tiež žiadosť riaditeľstvu SNM 



– Múzeá v Martine - Etnografického múzea, aby sa inštitúcia vždy prezentovala na 
seminári Etnológ a múzeum podľa možnosti aj s referátom. 

o poďakovala PhDr. Ivete Zuskinovej za vydanie zborníka referátov XII. ročníka 
seminára Etnológ a múzeum, ktorý sa uskutočnil v Národopisnom múzeu 
v Liptovskom Hrádku a v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v dňoch 15-16. 10. 
2008 na tému Pastierska kultúra a jej dokumentácia v múzeách na Slovensku.  

• Podala správu o tom, že Maďarská národopisná spoločnosť ponúkla publikácie pre 
slovenské múzejné inštitúcie darom podľa ich výberu. Zo zoznamu ponúknutých 
publikácií vybrali: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, SNM - 
Múzeum ukrajinskej kultúry na Slovensku vo Svidníku, Katedra etnológie a kultúrnej 
antropológie FF UK v Bratislave, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, SNM - 
HM - Dokumentačné centrum Slovákov v zahraničí v Bratislave, SNM – Múzeum kultúry 
Nemcov na Slovensku v Bratislave, Kysucké múzeum v Čadce, SNM – EM v Martine, 
Hradné múzeum vo Fiľakove, SNM – Muzeologický kabinet v Bratislave. Knižné dary 
priviezol z Budapešti Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave a záujemcovia 
ich prevzali u Ľ. Chorváthovej v SNM (Žižkova 16). Predsedníčka v mene ES ZMS 
napísala dňa 12. 12. 2008 ďakovný list Maďarskej národopisnej spoločnosti.  

•  
K bodu 2.  
Predsedníčka ES I. Danterová podala správu o aktuálnom počte členov ES. Počet členov ES ZMS 
sa do termínu 4. zasadnutia členov ES ZMS zvýšil na 52. Jeden členov písomne oznámil 
ukončenie členstva ES ZMS (Mgr. A. Kontrik, 30.1.2009), dve členky zomreli (PhDr. M. 
Felberová 23.6.2009, PhDr. Dita nociarová 11.9.2009). Zároveň vyzvala prítomných, ktorí nie sú 
členmi ES ZMS a majú záujem sa nimi stať, aby vyplnili a odovzdali prihlášky. Propagácia 
činnosti ES a získavanie nových členov sa realizuje i naďalej podľa úloh uložených v zápisnici 
z 1. zasadnutia Výboru ES zo dňa 10. apríla 2007 prostredníctvom členov rady regionálnych 
zástupcov.  
 
K bodu 3. 
Predsedníčka ES I. Danterová poďakovala za výbornú prípravu a dôstojný priebeh XIII. 
celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum. Vyjadrila úprimné poďakovala 
riaditeľovi Podunajského múzea Ing. Jozefovi Csütörtökymu, CSc. a etnologičkám PhDr. Ide 
Gaálovej a PhDr. Anne Siposovej ako aj  kolektívu pracovníkov za perfektnú realizáciu seminára.  
Zároveň oznámila plánované vydanie zborníka zo seminára na koniec roka 2009. Zaviazala sa 
napísať v mene Etnologickej sekcie ZMS  organizátorom (Podunajské múzeum v Komárne) 
ďakovný list.  
     Z: I. Danterová 
     T: 25. 10. 2009 
 Prítomní sa dohodli, že o XIII. seminári Etnológ a múzeum sa dajú písomné informácie do 
nasledovných odborných periodík: Slovenský národopis - Mgr. Eva Ševčíková,  Múzeum - Mgr. 
Aneta Cintulová. 
     Z: Mgr. Eva Ševčíková, Mgr. Aneta Cintulová 
     T: 30. 11. 2009 
 
K bodu 4. 
Predsedníčka ES ZMS PhDr. Izabela Danterová v rámci rokovania podala správu o tom, že sa 
naďalej nepodarilo vydať zborníky z VIII. ročníka seminára Etnograf a múzeum, ktorý sa konal v 



Poľnohospodárskom múzeu v Nitre na tému Dokumentácia a prezentácia regionálnych 
špecifík v agrikultúre v roku 2004 a IX. ročníka seminára Etnograf a múzeum, ktorý sa konal v 
Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši na tému Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2. 
polovici 20. storočia v roku 2005. Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši nemieni tento 
problém riešiť, preto rukopisy vybratých prednášok IX. seminára Etnológ a múzeum odovzdalo 
predsedníčke ES ZMS, ktorá navrhla, aby boli uverejnené v zborníku referátov XIII. seminára 
Etnológ a múzeum, keďže ich téma je príbuzná.  
     Z: I. Danterová, K. Buganová, I. Gaálová, M. Švikruha, E. 
      Kollárová 
     T: december 2009  
 
K bodu 5. 
Keďže uplynulo trojročné funkčné obdobie členov Výboru ES predsedníčka ES PhDr. Izabela 
Danterová vyzvala prítomných členov ES ZMS k voľbe nového Výboru ES. Novou 
predsedníčkou bola jednohlasne zvolená Mgr. Eva Ševčíková z Malokarpatského múzea v 
Pezinku, podpredsedníčkou sa stala dovtedajšia predsedníčka PhDr. Izabela Danterová z 
Vlastivedného múzea v Galante a tajomníčkou bola znovuzvolená Mgr. Aneta Cintulová zo 
Západoslovenského múzea v Trnave. Členovia Rady regionálnych zástupcov ES (E. Beňušová, J. 
Domaracká, D. Ferklová, E. Švajdová, K. Buganová, A. Cintulová, I. Danterová) majú za úlohu  
zistiť či jednotlivé múzeá  vo svojich regiónoch sú členmi ZMS a či v múzeách pracuje etnológ 
a či má záujem stať sa členom ES. Reakciu jednotlivých múzeí menovaní majú písomne 
zhodnotiť a správu zaslať predsedníčke ES vždy do 30. júna, resp. 31. decembra daného roka. 

Z: členovia Výboru a Rady regionálnych zástupcov ES 
T: priebežne 

 
K bodu 6. 
Riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach PhDr. Ján Dano navrhol usporiadať XIV. ročník 
seminára Etnológ a múzeum v priestoroch  múzea v Leviciach. Účastníci seminára s návrhom 
súhlasili a  zhodli sa na téme Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku. Budúcoročný seminár 
by sa bude konať v obvyklom termíne (1. alebo 2. októbrový týždeň roku 2010).  V tomto zmysle 
organizátorom XIV. seminára Etnológ a múzeum bude Tekovské múzeum v Leviciach. Za 
realizáciu seminára sú zodpovední: riaditeľ PhDr. Ján Dano a muzeologička Mgr. Zuzana 
Ivanická Tekovského múzea v Leviciach, ktorí o priebehu realizačných prác seminára budú 
priebežne informovať predsedníčku ES ZMS E. Ševčíkovú (zostavenie a rozposlanie predbežnej 
pozvánky seminára členom ES, členským múzeám ZMS, iným odborníkom a inštitúciám, 
zostavenie programu seminára, organizačné zabezpečenie a vydanie zborníka referátov seminára 
Etnológ a múzeum XIV.)   

Z: PhDr. Ján Dano, Mgr. Zuzana Ivanická, Mgr. Eva Ševčíková 
    T: do 15. 10. 2010 
 
K bodu 7. 
Etnologička PhDr. Katarína Holbová navrhla vyhotoviť kópiu prezentácií pripravených k 
referátom, ktoré odzneli na seminári Etnológ a múzeum XIII. v dňoch 14.-15. 10. 2009 
v Podunajskom múzeu v Komárne. 
    Z: PhDr. Katarína Holbová 
    T: 31. decembra 2009 
 



K bodu 8. 
Na záver PhDr. Izabela Danterová poďakovala prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie 
ukončila.  
 
 
V Komárne, dňa 15. októbra 2009    

 
 
       

 
    Mgr. Eva Ševčíková 

            predsedníčka ES ZMS  
 
 
 
Zapísali: 
PhDr. Izabela Danterová, podpredsedníčka a Mgr. Aneta Cintulová, tajomníčka ES ZMS  


